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PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA  
za 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Piekoszowskiej 

SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH  
FRANCJI i WŁOCH - 8 dni (autokarem) 

 
Paray le Monial – Nevers – Rocamadour – Lourdes – La Salette – Turyn 

 
Termin:   18.10 – 25.10.2018 r. 

 
Dzień 1: Wyjazd z Polski  (18.10.2018 r. – czwartek) 

O ustalonej godzinie rannej (bardzo wczesne godziny ranne) spotkamy się na wyznaczonym parkingu. Pakowanie  bagaży, odjazd 
autokaru. Następnie wyjedziemy w drogę przez Polskę i Niemcy. Przyjazd na nocleg do hotelu przy granicy niemiecko – 
francuskiej. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
 
Dzień 2: Paray le Monial (19.10.2018 r. – piątek) 
Rano, po śniadaniu wyjedziemy w dalszą drogę. Przyjedziemy do  Paray Le Monial. Wizyta w Sanktuarium Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, historia objawień Małgorzaty Alacoque. Następnie przejedziemy na nocleg w okolice Nevers. Zakwaterowanie  
w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 3: Nevers,  Rocamadour, Lourdes (20.10.2018 r. – sobota)  
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Nevers, w którym spędziła część swojego życia św. Bernadetta. Zwiedzimy muzeum i grotę. 
Msza Św. W drodze do Lourdes wizyta w Rocamadour, miasteczku położonym przepięknie pośród majestatycznych skał, jednym  
z najważniejszych na Szlaku Św. Jakuba. Nawiedzimy Sanktuarium Czarnej Madonny, gdzie zgodnie z legendą założył swą pustelnię 
Św. Amadour. Dalej wyjazd do Lourdes. Przyjazd w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg. 
 
Dzień 4: Lourdes (21.10.2018 r. – niedziela) 
Rano śniadanie.. Całodzienny pobyt w Sanktuarium Maryjnym w Lourdes. Pobyt w miejscu, gdzie 160 lat temu objawiła się św. 
Bernadecie Najświętsza Maryja Panna, która wzywając do pokuty i modlitwy, uczyniła to miejsce znakiem uzdrawiającej łaski Bożej. 
To niezwykłe miejsce objawień, w którym Bóg posługując się wodą ze źródła w grocie Massabielle, dokonuje wielu fizycznych i 
duchowych uzdrowień. Jest to niepowtarzalna okazja, aby podziękować za dar objawień Matki Bożej w Lourdes i prosić o łaskę 
zdrowia dla siebie i Najbliższych. W tym dniu przejdziemy Drogą Jubileuszową. Nawiedzimy kościół św. Piotra, w którym została 
ochrzczona św. Bernadetta, celę więzienną „Le Cachot”, w której mieszkała wraz ze swą ubogą rodziną, Oratorium, w którym 
przystąpiła do I Komunii świętej oraz dom, gdzie mieszkała rodzina św. Bernadetty już po Objawieniach. Ostatnim i najważniejszym 
punktem „Drogi” jest Grota Massabielle, w której Maryja objawiła się św. Bernadecie i gdzie znajduje się cudowne źródło. 
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
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Dzień 5: Lourdes (22.10.2018 r. – poniedziałek) 
Rano śniadanie. Całodzienny pobyt w Lourdes. Wspólnie odprawimy Drogę Krzyżową. Po niej czas na indywidualną modlitwę, 
kontemplacje, możliwość kąpieli. Obiadokolacja, nocleg. Wieczorem udział w nabożeństwie różańcowym.   
 
Dzień 6: La Salette (23.10.2018 r. – wtorek)  
Rano, po śniadaniu przejedziemy w kierunku La Salette, słynnego z sanktuarium Płaczącej Madonny, położonego na wysokości 1800 
m n.p.m. w przepięknej alpejskiej scenerii. W godz. popołudniowych zakwaterowanie. Msza św. Po niej będziemy uczestniczyć  
w pięknym nabożeństwie różańcowym i procesji ze świecami. Obiadokolacja, nocleg.  
 
Dzień 7: Turyn (24.10.2018 r. – środa) 
Po śniadaniu przejazd do Turynu. Nawiedzenie Katedry, w której znajduje się szczególna relikwia, jaką jest Całun Turyński. 
Przewidujemy także nawiedzenie grobu św. Jana Bosko w Sanktuarium Valdocco. Tam też znajduje się grób św. Dominika Savio – 
patrona ministrantów. Po zakończonym zwiedzaniu wyjazd w dalszą drogę. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.  
 
Dzień 8: Powrót do Polski (25.10.2018 r. – czwartek) 
Rano śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przyjazd do Polski w bardzo późnych godzinach nocnych.  

 

CENA: 2 490 zł./os. 
Cena skalkulowana dla grupy min. 46 osób  

 
CENA ZAWIERA: 

 Przejazd komfortowym autokarem (wyposażonym w: klimatyzację, wc, rozkładane fotele, barek – płatny we własnym 
zakresie, video/dvd); 

 6 noclegów w hotelach **/***, 1 nocleg Dom Pielgrzyma na La Salette (pokoje 2 os. z pełnym węzłem sanitarnym, 
możliwość pokoi 3 os.); 

 Wyżywienie 2xdziennie:  7 śniadań, 7 obiadokolacji; 

 Ubezpieczenie Signal Iduna: NNW (7 000 PLN) i KL (10 000 EUR); choroby przewlekłe 

 Opieka doświadczonego pilota; 

 Codzienna Msza św.; 

 Program zwiedzania; 

 Podatek  VAT. 
CENA NIE ZAWIERA:  

 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, wyjazdów do miast, kosztów związanych z realizacją 
programu, słuchawek, taks klimatycznych, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (około 50 euro/os. – 
płatne u pilota w autokarze);  

 Napoi do obiadokolacji; 

 Świadczeń nie wymienionych w ofercie; 

 Wydatków własnych; 

 Ubezpieczenia od rezygnacji (3,9% kosztu pielgrzymki). 
 

B.P. „ORLANDO TRAVEL” ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW 
PROSIMY O ZABRANIE WAZNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (DOWODU OSOBISTEGO LUB PASZPORTU) 

 

Zapisy u ks. Michała Haśnika (tel. 510-005-607 – michsem@wp.pl). 
Pieniądze wpłacamy przelewem na konto: 58 1020 2401 0000 0002 0252 8016 

Harmonogram dalszych płatności: 
- przy zapisie (bezzwrotna zaliczka)– 400 zł.  

- do końca kwietnia – 400 zł. 
- do końca maja – 400 zł. 

- do końca czerwca – 400 zł. 
- do końca lipca – 400 zł. 

- do końca sierpnia – dopłata do całości 
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